
ىدرادةىوتحقوقىىللذوخىإبراهومىالكرديىالكورانيىإتحافىالخلفىبتحقوقىمذهبىالدلف  

                                      

                
                                                     

 
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ىالعدد

                                                                                                06  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
                                                                                                    7 
 جمادي األول                                                                                                              

هـ4774                                                                                                                

  
                                                                                                                    63 

                                                                                                  كانون األول                                                                                                               
 م5349                                                                                                                

 651                                                     مجلةىكلوةىالعلومىاالدالموة                         

 
 

  

 المقدمة
ادلذاىب الكالمية طوال  أغلبإن مسألة الصفات اإلذلية كانت مثار جدل كبًن بٌن 

بل امتد إىل  ؛القرون ادلاضية، ومل يقتصر اخلالف على تقسيمها وعالقتها بذات هللا تعاىل
ية ال ى وف  هللا اها نفسو أو أبب ب تفسًنىا وبيان معانيها أيضا، والسيما َب الصفات اخل

 .  عنها نبيو
وقد انقسمت اآلراء بشأن تفسًن ذلك النوع من الصفات؛ فادلعتزلة وكثًن من متأبرى 

يوحى ظاىرىا التشبيو والتجسيم على ضوء  األشاعرة وادلاتريدية فسروا النصوص ال ى
ا على ذالك قالوا ساآلايت احملكمة، ال ى تنفى عن هللا كل أنواع ادلشااهة وادلماثلة، وأتسي

ية، ولملها على أحد ادلعا ي ال ى تتف  م  سياق الن  وأساليب اللةة ب بتأويل الصفات اخل
فقد اكتفوا إبجرائها على ظاىرىا العربية. أما ادلتقدمون منهم، وكذالك علماء السل ، 

 وتفويض معناىا إىل هللا تعاىل.
فالتأويل والتفويض إذن يعتبان من األفول ادلنهجية لدى ادلتكلمٌن؛ للتعامل م  
النصوص ال ى تتضمن التشبيو والتجسيم، فهى إما أن أتول وفقا دلا تقتضيو اللةة العربية 

 إىل هللا تعاىل.وأساليبها، وإما أن يفوض إثبات كيفيتها 
ولكن ىناك مذىب اثلث مل يرتض الطريقٌن، وإمنا حاول إثبات ماورد َب النصوص 
الشرعية هلل تعاىل وإجرائها على ظاىرىا م  التنزيو بليس كمثلو شئ. وكان ابن تيمية من أبرز 

 من دعا ذلذا ادلذىب وداف  عنو، معتبا ذلك مذىب السل  وليس التفويض.
اء تفسًن ادلتشااهات، بل ز السلفية وحدىا، ىى ال ى تبنت ىذه الطريقة إومل تكن ادلدرسة 

جند الفكرة نفسها عند اذباه فوَب دابل ادلذىب األشعرى، ميثلو ابن العرىب وتالمذتو، وممن 
أتثر اهذه الفكرة وانعكست َب معظم مؤلفاتو، الشيخ إبراىيم الكردى الكوراىن، حيث ذىب 

من ادلتشااهات وإجرائها على معانيها اللةوية ادلفهومة عند أىل  إىل إثبات ماورد بو السم 
اللسان، ألن هللا باطبهم بلساهنم، وذلك مصحواب ابلتنزيو التام للذات اإلذلية وف  معطيات 

 وتقدميها ،ومن ىنا جاءت فكرة ربقي  ىذه الرسالة. ﴾ٺ ٿٿ ﴿ قولو تعاىل:
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 .علم الكالم يلدراس
 قسمٌن:وقسمت ىذا البحث على 

القسم األول: قسم الدراسة، ويتضمن التعري  ابلشيخ إبراىيم الكورا ي من الناحية 
 الشخصية والعلمية. وفيو مبحثان: 

 ادلبحث األول: حياة الشيخ إبراىيم الكورا ي الشخصية.
 ادلبحث الثا ي: حياة الشيخ إبراىيم الكورا ي العلمية. 

التعري  ابلرسالة، وذكر الن  احملق . وفيو  القسم الثا ي: قسم التحقي ، ويشتمل على
 مبحثان:

ادلبحث األول: اسم الرسالة، وتوثي  نسبتها إىل ادلؤل ، ووف  النسخ اخلطية، 
 ومنهجنا ُب التحقي .

 ادلبحث الثا ي: الن  احملق .
القسم األول: قسم الدراسة، ويتضمن التعري  ابلشيخ إبراىيم الكورا ي من الناحية 

 والعلمية. وفيو مبحثان:الشخصية 
 

 ادلبحث األول: حياة الشيخ إبراىيم الكورا ي الشخصية.
 أوال: امسو ونسبو

ىو إبراىيم بن حسن بن شهاب الدين الكردي الكورا ي الشهرزوري الشهرا ي ٍب ادلد ي، 
، فقد كان يسجل امسو ونسبو (2)وتالميذه على معظم مصنفاتو (1)وذلك حسب ما دونو ىو

 ل أتلي  سواء كان كتااب أو رسالة. بدقة عند ك
وقد اتف  معظم ادلؤربٌن الذين ترمجوا لو على ذلك م  بالف يسًن بينهم؛ فمنهم من 

، وىناك من يؤبر (4)، ومنهم من قدم )شهاب الدين( على حسن(3)أسقط اسم اجلد
، وىناك من يقدم الشهرا ي على (5)الكورا ي بعد الشهرا ي، أو بعد الشهرزوري

 ، لكن الرتتيب الصحيح المسو ونسبو ما ذكرتو أوال. (6)زوريالشهر 
 اثنيا: لقبو وكنيتو

يلقب ابلكورا ي نسبة إىل قبيلتو الكردية، وىو من أشهر ألقابو، أما عند تالميذه 
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، وىو يدل على مكانتو العلمية. ويكىن أاب إسحاق، وأاب (7)ومعافريو فيلقب ببىان الدين
إشارة إىل منزلتو ُب التصوف وادلعرفة الكشفية، وأاب دمحم نسبة إىل العرفان، ولعل ُب ذلك 

، إشارة إىل بروزه وتفوقو العلمي ُب (8)ولده دمحم أبو طاىر، وكناه بعض آبر أبيب الوقت
 عصره.

 اثلثا: اتريخ مولده:
ىـ ُب شهران من أعمال شهرزور، وذلك 1225ولد الكورا ي ُب شهر شوال سنة  

و ُب هناية كتابو الذي ترجم فيو حلياة شيوبو الذين تلقى على أيديهم حسب ما ذكره بنفس
العلم )األمم إليقاظ اذلمم( فقال: ))وقد رأيت خبط مال عباس القاضي أبي األستاذ مال 
عبد الكرمي بن مال أيب بكر ادلصن  على ظهر األنوار ُب فقو الشافعية، وكان تلميذ عمي 

ار لعمي ولد إبراىيم بن حسن ُب شهر شوال مال حسٌن بن شهاب الدين، واألنو 
 . (9)ىـ1225
 

 ادلبحث الثا ي: حياة الشيخ إبراىيم الكورا ي العلمية:
ولد الكورا ي ُب شهرزور تلك ادلنطقة اليت كانت ذات نشاط ديين وثقاُب ابرز، وأجنبت 

أن بتم العديد من العلماء الكبار، تضاف إىل ذلك عائلتو العلمية اليت نشأ فيها، فبعد 
، ٍب اشتةل بدراسة (12)القرآن الكرمي؛ أبذ ُب دراسة العلوم العربية على يد شيوخ بلده
 .(11)العلوم العقلية من ادلنط  والكالم والفلسفة واذلندسة واذليئة واحلساب

وإىل جانب ذلك فقد درس الفقو الشافعي وأفولو والتفسًن، وكذلك قرأ ادلعا ي 
شيوبو الذين درس عليهم ُب كوردستان إال ادلال دمحم شري   ، لكنو مل يذكر من(12)والبيان

 الصديقي الكورا ي، واألستاذ عبد الكرمي بن مال أيب بكر ادلصن . 
ىـ، 1255ودلا استكمل الكورا ي العلوم ادلتداولة ُب بلده؛ نزل إىل بةداد وذلك سنة 

ا مدة عام ونص  . غًن أنو بقي فيه(13)قافدا أداء فريضة احلج حيث كان الطري  ىناك
 قضاىا بٌن درس وتدريس.

، ومس  (14)ىـ1257ٍب رحل إىل الشام ونزل جبوار ادلدرسة البدرائية بدمش  سنة 
 ، والشيخ عبد الباقي احلنبلي.(15)احلديث ىناك من احلافظ جنم الدين بن دمحم الةزي
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ىـ، انتقل الكورا ي إىل مصر، والتقى ببعض علمائها منهم: الشيخ 1261وُب حوايل سنة 
أبو العزائم سلطان بن ألمد ادلزاحي، فقرأ عليو ُب اجلام  األزىر بعض الكتب ُب الفقو 

 .(16)الشافعي، ٍب أجازه ابإلفتاء والتدريس على مذىب اإلمام الشافعي
فاجي، وقد التقى بو لالطالع على كتاب ومنهم اللةوي األديب شهاب الدين اخل

 .(17) سيبويو، حيث كان ميتلك نسخة منو
 استقراره ابدلدينة ادلنورة

ىـ، توجو إىل احلجاز عن طري  1262مل تطل إقامة الكورا ي دبصر، ففي حوايل سنة 
البحر، وأدى فريضة اجلح، ٍب رحل إىل ادلدينة ادلنورة والتقى ابلشيخ ففي الدين ألمد بن 

 .(18) دمحم القشاشي، والزمو إىل آبر آايمو
ويعد القشاشي من أبرز شيوخ الكورا ي وأبعدىم أتثًنا فيو من الناحية العلمية والتجربة 
الروحية، إذ سلك على يديو الطريقة، وقرأ عليو معظم كتب احلديث والتصوف، وتلك 

  ي وغلبت عليو.اجلوانب اليت عرف اها القشاشي انعكست فيما بعد ُب شخصية الكورا
ومل يزل يرتقى عنده إىل أن أذن لو ُب اإلفتاء والتدريس وزوجو ابنتو، ودلا قربت وفاة 

. ولعل ذلك التقدير من الشيخ (19)الشيخ؛ استخل  ادلال إبرىيم وقدمو على مجي  أفحابو
 جعل الكورا ي أن ال يفكر ُب العودة إىل وطنو ويقضي ُب ادلدينة بقية حياتو.

 مؤلفاتو:
مل يقصر الكورا ي نشاطو العلمي على التدريس الذي اشتةل بو طيلة حياتو، بل أضاف 
إليو التألي  أيضا، فأل  مؤلفات انفعة ُب مجي  الفنون من احلديث والتفسًن والكالم 
والفلسفة والتصوف والفقو واللةة، وابتل  ادلؤربون حلياتو حول عدد مؤلفاتو، فذىب 

، ُب حٌن يرى ادلرادي (21)، واتبعو الزكلي على ذلك(22)لى الثمانٌنالشوكا ي إىل أهنا تزيد ع
، وقد مج  الشيخ عبد القادر بن أيب بكر أحد تالميذ (22)أنو فن  أكثر من مائة مؤل 

. وأجنز الشيخ الكورا ي مجي  ىذه ادلصنفات ُب (23)الكورا ي أغلب مؤلفاتو ُب ثبت باص بو
 ادلدينة ادلنورة. 

 وفاتو: 
الكورا ي ُب التألي  والتدريس إىل أن أسلم روحو الطاىرة لباريها ُب الثامن عشر استمر 
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ىـ، دبنزلو ُب ظاىر ادلدينة ادلنورة ودفن  (1121ربي  الثا ي عام إحدى ومائة وأل  )
 رلمو هللا تعاىل. (24)ابلبقي 
 احملق .القسم الثا ي: قسم التحقي ، ويشتمل على التعري  ابلرسالة وذكر الن      

ادلبحث األول: اسم الرسالة، وتوثي  نسبتها إىل ادلؤل ، ووف  النسخ اخلطية، 
 ومنهجنا ُب التحقي .

 أوال: اسم الرسالة وتوثي  نسبتها إىل ادلؤل :
، ومجي  النسخ اخلطية اليت »إرباف اخلل  بتحقي  مذىب السل «اسم الرسالة ىي 

، وىي من الرسائل الثابتة النسبة إىل الشيخ الكورا ي عثرت عليها ابتفظت اهذا اإلسم
حيث أوردىا تلميذه دمحم بن إمساعيل الكردي وكذلك عبدالقادر بن أيب بكر ضمن قائمة 
مؤلفاتو، كما ذكرىا الشيخ عبدالرلمن بن عبدهللا البار تلميذ الشيخ ألمد النخلي ُب فهرسو 

م، فإن معظم ادلؤربٌن الذين تناولوا حياة دلؤلفات الشيخ الكورا ي. وإضافة إىل ما تقد
 الكورا ي ومؤلفاتو، ذكروا ىذه الرسالة ونسبوىا إليو.

 اثنيا: وف  النسخ اخلطية:
بعد البحث ومراجعة فهارس ادلكتبات العادلية، وقفت على أرب  نسخ بطية ذلذه 

دلصرية ، واثلثها الرسالة، أوذلا نسخة ادلكتبة الوطنية ابلرابط، واثنيها نسخة دار الكتب ا
نسخة مكتبة األوقاف العامة ببةداد، ورابعها نسخة مكتبة بيت الةزي. وفيما يلي وف  

 لتلك النسخ:
 أوال: نسخة ادلكتبة الوطنية ابلرابط

-474تعد ىذه النسخة أفح النسخ اخلطية للرسالة، وىي ضمن رلموع ربت رقم )
/ب(، وُب كل 347نتهي بورقة )/ب( وت337( ورقات، تبدأ من ورقة )4ك(، وتق  ُب )

 ( سطرا، عدا الصفحة األوىل واألبًنة. 21ففحة من ففحاهتا )
وقد سجل الناسخ اسم الرسالة ونسبتها إىل مؤلفو ُب أعلى الصفحة األوىل كاآلٌب: 
)إرباف اخلل  بتحقي  مذىب السل ، تصني  العامل العالمة، الراسخ النحرير احملق ، 

الكورا ي الشهرزوري الشهرا ي ٍب ادلد ي، رلمو هللا تعاىل، ونفعنا بو(. الشيخ إبراىيم الكردي 
 وربت ىذه العبارة؛ أيٌب ن  الرسالة مباشرة.
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وقد كتبت النسخة خبط مةريب وسط، وال توجد اها أية بياانت عن الناسخ أو مكان 
وبالية من  النسخ واترخيو، غًن أهنا كتب ُب آبرىا: )بلةت مقابلة(. والنسخة ُب حالة جيدة

األبطاء إال اندرا، ومل يق  فيها سقط إال ُب موض  واحد، ستأٌب اإلشارة إليو ُب مكانو. 
 ورمزان ذلا ابحلرف )أ(.

 اثنيا: نسخة دار الكتب ادلصرية
( 3(، وتتكون من )92وىذه النسخة أيضا ضمن رلموع من رلامي  تيمور ربت رقم )

بًنة. والنسخة مكتوبة خبط نسخي دقي ، ( سطرا، عدا األ21ورقات، وكل ففحة ربوي )
وال تشتمل على اسم الرسالة واسم مؤلفها، بل سجل ذلك ُب فهرس اجملموع. وقد كتب 
أبعلى الصفحة األوىل: )وابهلل التوفي (. وآببر النسخة مقابلة تصعب قراءهتا بسبب رداءة 

 موضعو، ويوجد على التصوير، وم  ذلك فالنسخة ال زبلو من أبطاء لةوية سنشًن إليها ُب
ميٌن ويسار الورقة األوىل سقط، ًب استدراكو ُب اذلامش خبط مةاير لن  ادلخطوط. ورمزان 

 ذلذه النسخة ابحلرف )ب(.
 اثلثا: نسخة مكتبة األوقاف العامة

( ورقات، وعدد 3(، وتق  ُب )6684وىي الرسالة السابعة ضمن رلموع ربت رقم )
( سطرا ُب كل ففحة. وقد  23/ب(، ومسطرهتا )88هي بـ)/ب( وتنت85أوراقها تبدأ عند )

ىـ، ُب ادلدرسة اخلليلية ُب 1288كتبت خبط نسخي دقي ، ويعود اتريخ نسخها إىل سنة 
البصرة، وانسخها ىو فاحل ابن الشيخ عبدالقادر ادليمي، كما ورد ذلك ُب آبر النسخة، 

ُب يسارىا سبب أتلي  الرسالة، ويوجد أبعلى ففحة الةالف عنوان الرسالة واسم مؤلفها، و 
وسبنن ابسم الناسخ. ويتكرر العنوان واسم ادلؤل  مرة أبرى ُب أسفل الصفحة نفسها خبط 

 ابرز ومةاير لن  ادلخطوط.
وفية للشيخ إبراىيم  -إضافة إىل اسم الرسالة واتريخ نسخها  -وتضم الورقة األبًنة 

العلي العظيم، وحسيب هللا ونعم الوكيل( مائة الكورا ي وىي قراءة )الحول وال قوة إال ابهلل 
مرة ُب كل يوم، وسبعا بعد الصبح وسبعا بعد ادلةرب، وأشار الناسخ إىل أن ىذه  الوفية 
نقلت من بط ادلؤل . ويوجد جبانب اسم الناسخ ُب جهة اليسار عبارة حبب ألمر: )كتبت 

 النسخة ابحلرف )د(.من نسخة، كتبت من نسخة ادلؤل  حفظو هللا(. ورمزان ذلذه 
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 نسخة مكتبة بيت الةزي دبدينة زبيد ابليمن رابعا:
، وىذه النسخة زلفوظة ُب إحدى ادلكتبات اخلافة، اليت تعود لعائلة الةزي دبدينة زبيد

( سطرا، وُب ففحة 26( ورقة، وُب كل ففحة )4وىي غًن مفهرسة، وعدد أوراقها )
الةالف ورد ذكر اسم الرسالة ومؤلفها، ويوجد أبعلى الصفحة نفسها عبارة: )اللهم فل 
على سيدان دمحم وعلى آلو وفحبو وسلم(. وتتكرر العبارة نفسها م  زايدة )تسليما آمٌن( ُب 

 الصفحة األبًنة.
ىـ، عن نسخة كتبها دمحم بن إمساعيل بن 1322 سخها دمحم بن إمساعيل...سنةوقد ن

ىـ، ابدلدينة ادلنورة، وبطها 1189إمساعيل الربعي الزبيدي من شهر مجادى األوىل سنة 
إضافة إىل سقوط بعض العبارات  Kُب النسخة بعض األبطاء  نسخي واضح. وقد وق

 النسخة ابحلرف )ج(.  استكملناىا من النسخ األبرى. ورمزان ذلذه
 اثلثا: منهج التحقي :

عندما شرعت ُب ربقي  ىذه الرسالة مل يتوفر لدي إال نسخة ادلكتبة الوطنية ادلةربية، 
وكانت مطالعتها فعبة جدا، ألهنا كتبت ابخلط ادلةريب، وبعد فرتة من الزمن؛ حصلت على 

مكتبة األوقاف العامة، تلتها نسخة دار الكتب ادلصرية، ٍب هتيأ لنا احلصول على نسخة 
نسخة بيت الةزي، فبدأت بقراءة النسخ األرب  ومقارنة بعضها ببعض، وقد ظهر يل ُب أثناء 
ذلك أن النسخة ادلةربية أفح النسخ من حيث األبطاء والسقط، أما النسخة ادلصرية فهي 

ل فقد أقل درجة منها، تليها نسخة مكتبة األوقاف، فنسخة بيت الةزي. على كل حا
نسخت الرسالة معتمدا على النسخة ادلةربية، وقد راعيت ُب أثناء ذلك أمورا نشًن إليها 

 فيما يلي:
أ. استكملت ادلنت من نسخة مكتبة الرابط، ألهنا بالية من األبطاء والسقط، وعليها 

 قيد مقابلة، وقارنتها ابلنسخ األبرى، وأثبت الفروقات اليت زبالفها ُب اذلامش.
إىل مواض  السقط ُب النسخ كلها، كما أشرت إىل األبطاء اللةوية اليت  ب. أشرت
 حصل فيها.

ت. جـ. اتبعت قواعد الكتابة واإلمالء احلديثة من تقسيم الفقرات ووض  عالمات 
 الرتقيم وغًن ذلك، ح ى تسهل قراءة الن  وفهمو.
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إلشارة إىل ادلراج  حـ. ترمجت لألعالم والفرق الواردة ُب الرسالة تعريفا موجزا، م  ا
 ادلعتمدة ُب ذلك.

بـ. عزوت اآلايت القرآنية إىل مواضعها من القرآن الكرمي، وذلك بذكر اسم السورة 
 ورقم اآلية ُب اذلامش، وكذلك وثقت األحاديث النبوية من مظاهنا األفلية.

 د. قمت ابلتعلي  على بعض ادلسائل الكالمية اليت ربتاج إىل إيضاح أكثر، مستعينا
ابدلراج  ادلعتمدة ُب علم الكالم، ووثقت األقوال واألراء اليت نسبها الشيخ الكورا ي إىل 

 غًنه من العلماء من مصادرىا األفلية.
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 األوىل من ادلخطوطالورقة 
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 األبًنة من ادلخطوطالورقة 
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 ادلبحث الثا ي: الن  احملق 
 إرباف اخلل  بتحقي  مذىب السل 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 نستعٌن (25)إايهوبو 

األعلى القريب األقرب، اجلام  بٌن ادلتقابالت لإلطالق احلقيقي، احلمد هلل العلي 
وفلى هللا على سيدان دمحم النيب األمي ادلنزل  ،(26)ادلستوعب للكمال األًب ُب أعلى الرتب

﴾ڈ ژ ژ ڑ ﴿ عليو:
﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ ،(27)

 ، وعلى آلو(28)
وفحبو وسلم، فالة وتسليما فائضي البكات على اآلفاق واألنفس عدد بل  هللا، بدوام 

 .ميدالويل احل (29)هللا
لطلب التحقي ،  (31)الناىضان اهمتهما (32)أما بعد: فقد كتبتما إيل أيها األبوان

جوازا ومنعا، وطلبتما ربقي  مذىب السل ، أعاد  (33)ادلتشابو (32)أنكما ابتلفتما ُب أتويل
 ذي اجلالل واإلكرام.هللا هللا علينا من بركاهتم، وبعد ربرير ادلقام يرتف  النزاع بينكما إبذن 

  فأقول وابهلل التوفي :
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ :(34)تعاىل ُب ادلتشابوهللا قد قال  

على اجلاللة أو  (36)أن النزاع ُب أن الوق  :، والتحقي  عندي(35) ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
الوق  على اجلاللة؛ أراد أن ادلتشابو ال يعلم من  (39)إن :؛ ألن من قال(38)مرفوع (37)العلم

 (42)فوق طور العقول منىي طري  الفكر، وىو كذلك، ألنو من العلوم الوىبية اليت 
 أفكارىا.  (41)طري 

طري   (42)أي من - إن الوق  على العلم؛ أراد أن الراسخٌن ُب العلم :ومن قال
ووىبو  يعلمون أتويلو أيضا، لكنو إبعالم هللا تعاىل - اإلذلي والفيض الراب ي (43)الوىب

وفيضو، ال ابلنظر والفكر؛ وىو فحيح أيضا، إذ ال مان  عقليا وال شرعيا من إعالم هللا 
ېئ ىئ ىئ ىئ یی ﴿من بواص عباده ابدلراد منها، يؤيده قولو تعاىل:  شاءمن  تعاىل

﴾ی ی جئ حئ مئ
، والوارث إذا فح لو كمال اإلرث فهو على قدمو ُب (44)
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﴾ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ قال تعاىل: ،ذلك
(45). 

بال واسطة إال هللا، وأما الراسخون و بتداء اوما يعلم أتويلو  :ن ادلعىن على األولافك 
وما يعلم أتويلو  :وعلى الثا ي .بتداءاعالم هللا تعاىل ال إُب العلم فال يعلمونو إال بواسطة 

أو بواسطة إال هللا والراسخون ُب العلم، وبعد علمهم ابلتأويل إبعالم هللا  (46)ابتداء كان
والراسخون ُب العلم يعلمون «وُب فحيح البخاري عن رلاىد تعليقا قال:  .بو يقولون آمنا

»أتويلو يقولون آمنا بو
 انتهى. (.47)

 (48)وال ،إذ ال سبيل إىل العلم بو من طري  الفكر ؛فال يعلمونو وأما غًن الراسخٌن
أنو قال:  من طري  رلاىد عن ابن عباس  »الدر ادلنثور«من هللا تعاىل. وُب ( 49)إعالم ذلم

»أان ممن يعلم أتويلو«
علمو  (51)اللهم«دعا لو بقولو:  وفح أنو  .أي ادلتشابو ،(52)

»ينو ُب الدهالتأويل وفق
(52) . 

حال  (55)جابتها دلا علم منإربققت  (54)وىذه الدعوة مما :(53)قال احلافظ ابن حجر
  انتهى. (56)ابن عباس ُب معرفة التفسًن والفقو

»الذكيإرباف «وذكران ىذا ُب 
وهللا  ،، فمن شاء فلًناج (58)على وجو التفصيل (57)

 يقول احل  وىو يهدي السبيل.
داللة ُب اآلية على أن هللا نفى التأويل للمتشابو، وإمنا فيها الداللة على إثبات  (59)وال

وأثبتو هلل تعاىل والراسخٌن ُب العلم  ،، لكنو نفى علمو على العموم(62)التأويل للمتشابو
 إبعالمو تعاىل ال ابلنظر.  الوىيب

وأفلو الذي ال يعلمو إال  ،إمنا ينكش  ربقيقو ببيان مبناه (61)ومذىب السل 
ما ورد بو السم  من ادلتشابو على معناه تعاىل الراسخون ُب العلم، وذلك أهنم أثبتوا هلل 

عند  م  التنزيو بليس كمثلو شيء، وذلك ال يتم ،ادلفهوم عند أىل اللسان ادلخاطبٌن بو
ادلصحح  ،الذي ال يقابلو تقييد ،طالق احلقيقيالتحقي  إال ابلقول أبن هللا تعاىل لو اإل

على معانيها  اتم  بقاء التنزيو، فإن إثبات ادلتشااه اتللتجلي فيما يشاء من ادلتشااه
؛ اللةوية هلل تعاىل يدل على أهنم قائلون ابتصافو تعاىل اها على ما يفهمو منها أىل اللسان

ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿تعاىل: ا (62)هللاألهنم بوطبوا بلساهنم، قال 
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ال يتقيد اها تقيدا مينعو من  (65)يدل على أن هللا تعاىل (64)زيونوالت .(63)﴾ ںڱ ں
 .اإلطالق احلقيقي، وإال لكان كمثلو أشياء، والالزم ابطل بن  ليس كمثلو شيء

ادلصحح للتجلي فيما يشاء م  بقاء  (66)فتلخ  أن احل  تعاىل لو اإلطالق احلقيقي 
يتص  ابدلتشااهات دبعانيها اللةوية ادلفهومة عند أىل اللسان ادلخاطب  أن (67)التنزيو، فصح
أتويل الراسخٌن ُب العلم، فإن إبقاء لفظ  (68)وىذا ىو. شيء زيو بليس كمثلونبو ُب عٌن الت

ال  ؛ادلتشابو على معناه ادلفهوم عند أىل اللسان م  ربق  التنزيو بليس كمثلو شيء
 (72)إال من أعطاه ،إليو العقول دبجرد أفكارىا سادلا من اإلشكاالت والشبهات (69)يتدهت

﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ﴿ يقول: (71)هللا تعاىل كمال اإلميان ابدلتشابو، فإن هللا تعاىل
(72). 

فإن اإلنسان إمنا يتفكر ُب أشياء تلقاىا من جهة احلواس وأوائل العقل ليحصل بو  
بينو وبٌن ىذه األشياء مناسبة، وال مناسبة بٌن هللا وبٌن بلقو، فال يصح العلم  ،علم آبر

أعطاه الفكر، وقد بطل  (74)من جهة الفكر، والعقل ال يدرك إال ما علم بديهة أو ما (73)بو
ولكن العقل دبا ىو  .فقد بطل إدراك العقل من طري  الفكر، (76)لوالفكر  (75)إدراك
يهبو ادلعرفة  (78)وجاز أن احل  تعاىل ،إمنا حده أن يعقل ويضبط ما حصل عنده ؛(77)عقل
شرعا  (81)فإن ىذا ال مان  مينعو ،نو عقل ال من طري  الفكرإمن حيث  (82)فيتعقلها ،(79)بو

﴾ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿، قال تعاىل: وال عقال
(82). 

فظهر أن مذىب السل  مبين على أفل ال يعلمو إال الراسخون ُب العلم من طري   
فقد فدق دلا تبٌن،  ؛من طري  الفكر :أي ،ال أعلم معىن ادلتشابو :الوىب اإلذلي، فمن قال

أبن إثبات ادلتشابو هلل تعاىل ابدلعىن قائل ؛ (84)اتُب معىن ادلتشااه (83)فالقائل ابلتفويض
ادلفهوم عند أىل اللسان م  التنزيو بليس كمثلو شيء مما ال يستقل العقل إبدراكو، وإمنا 

ٍب بعد اإلميان جاز أن يهبو هللا تعاىل علم ذلك، فال نزاع ُب التحقي  بٌن أىل  ،يتلقاه ابإلميان
 .األرض والسموات . وابهلل التوفي ، نور(85)التفويض وأىل اإلثبات

كخوف وقوع   - حلاجة دعت إليو (86)عند األشاعرةالتأويل جائز قول أحدكما ٍب 
اللفظ عن ظاىره ادلفهوم عند  فرفمرادا ابلتأويل  ،عامي ال يهتدي ابلتفويض ُب التجسيم

»التبيٌن«عنهم ُب  (87)فحيح، ذكره احلافظ ابن عساكر -أىل اللسان 
لذلك، ال ألنو  (88)
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ألن فاحب التأويل ابدلعىن ادلذكور ال جيزم أبن ىذا ادلعىن ىو ادلراد للح  تعاىل من ادلراد، 
ظاىره ُب  (91)عند االضطرار إىل التأويل الستحالة (92) بصحة إرادتو ل، وإمنا يقو (89)ادلتشابو

ُب تنزيو العقل اجملرد عن الشرع، لكن كمال  يعىن التأويلادلوفحة  ،زعم العقل البحت
تنزيو الشرع الذي ىو مذىب السل ، فإن العقل السليم من أمراض الشبهات ادلعرفة ُب 

 (92)اخليالية يقبلو، وإن مل يستقل إبدراكو، وقد بينا موافقة ادلنقول للمعقول بتحقي  أفل
 مذىب السل  ومبناه، وابهلل التوفي .

على تنزيو  عذكور ُب إمجال مذىب السل  فهو واق  لإلمجا وأما التأويل ابدلعىن ادل
كما  -اللةوي  اهلل تعاىل دبعناى (93)اتاحل  عما ال يلي  بو، وال يتم ذلك بعد إثبات ادلتشااه

إال بتأويل الراسخٌن ُب العلم كما تبٌن، فالواجب على كل من يريد  -ىو مذىب السل  
 اتااهإثبات ادلتش ،ادلنطب  على كمال ادلعرفة ،بكمال اإلميان الفائزين ،اتباع طري  السل 
 .م  التنزيو بليس كمثلو شيء هللا تعاىل ورسولو  اهلل تعاىل كما أثبته

على  هنى تفضيلو  :ُب حديث (94)ما نقل عن إمام احلرمٌن -وأما استشكال اآلبر 
كقرب يونس من ربو وىو بو  ليلة أسري   (96)أبن القول أبن قرب دمحم ،(95)يونس بن م ى

قرب إبليس من هللا تعاىل كقرب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ليلة  (98)يستلزم أن يكون ،(97)ُب بطن احلوت
 :وال فائدة لتخصي  العندية ُب قولو تعاىل (99)وىذا ال يقولو ذو عقل سليم؛ بل ،أسري بو

﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿
(122). 

يكون إبليس ممن ىو عند  :ُب السماء، وعلى قوذلمأهنم وادلراد اهم ادلالئكة، وال شك  
واألمر ليس كذلك، فأوضحوا لنا احل   ؛(121)هللا ويكون غًن مستكب عن العبادة

فكالم انشئ عن بلط بٌن ادلقامات، وعدم  -ندعو. انتهى (123)، وبينوا الباطل(122)نتبعو
 .ز بٌن مراتب العنديةيسبي

﴾ڈ ژ ژ ڑ ﴿قال: تعاىل أن احل   ذلكوإيضاح  
وما ُب معناه.  ،(124)

﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ﴿وقال تعاىل: 
چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿: وقال تعاىل ،(125)

﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :، وقال تعاىل(126)﴾ڇ
ُب  سارية، فمعية اذلوية (127)

ك قراب وبعدا، وال مزية ُب ذلك، ألهنا ضرورية لكل لُب ذ (128)اوال تفاوت ذل ،األشياء
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أحدكم حببل ذلبط على هللا،  دىللو «كما يدل عليو حديث أيب ىريرة عند الرتمذي: ،  موجود
﴾ىئ  ىئ  ی  ی    ىئۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ﴿ٍب قرأ: 

(129).  
التجليات األمسائية اليت تعطي السعادة، وال ابلنسبة إىل ُب القرب  (112)ةوإمنا ادلزي

اليت تعطي ضد  (111)القرب ُب التجليات األمسائيةلو قرب إلبليس ُب ذلك، وإمنا 
، فال مزية لو ُب ذلك؛  (114)، وفيو عذابو ال نعيمو(113)كاجلبار القهار ادلنتقم  ،(112)السعادة

ڈ ژ ژ ﴿: (117)احل  تعاىل دلن ُب النار بقولو (116)ُب بطاب (115)كما ال مزية

﴾ڑ ڑ
﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: ، وبقولو(118)

 والتجليات األمسائية .(119)
تعينات للذات األقدس الذي لو اإلطالق احلقيقي، ومقتضى اإلطالق احلقيقي فحة التجلي 

﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴿األين، كما يدل عليو قولو تعاىل: ُب 
(122) . 

»؟ قال: كان ُب عماء(121)أين كان ربنا قبل أن خيل  اخلل «وحديث أيب زرين: 
(122)، 

سبحانك «، كما يوضحو احلديث الصحيح: شيء احلديث. م  بقاء التنزيو بليس كمثلو
»حيث كنت

د ابحليث ُب عٌن إثبات احليث لو تعاىل، يعن التقي نزىو، فإنو (123)
تعاىل على العرش على ظاىره ال يناُب التنزيو، فإن هللا  (125)الرلما ي ابالستواء (124)فالتجلي

 (126)جلهة، فباالعتبارم  فحة ذبليو ُب ادلكان وا ،وال جهة لو ،إلطالقو احلقيقي ال مكان لو
ال تفاوت بٌن األشياء ُب القرب والبعد، وال مزية ُب ذلك. وابالعتبار الثا ي: فح  :األول

ادلزية  (127)، وفيها ربصلمسائيةالتفاوت ابلقرب والبعد بٌن األشياء ابلنسبة إىل التجليات األ
 لتفاوت التجليات األمسائية ابآلاثر.

عندية تقريب  (128)، مثال﴾ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ﴿فالعندية ُب قولو تعاىل:  
ادلزية، خبالف العندية ُب قولو  (132)التجلي األمسى اخلاص ادلذكور ُب اآلية وفيها (129)إىل

، بناء على تفسًن اخلزائن ابإلمكاانت، كما فسرىا ﴾چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿تعاىل: 
 بعض احملققٌن، فإن األشياء بعد وجودىا ما برجت عن إمكاهنا فهي ُب اخلزائن بعد،
واخلزائن عند هللا اجلام  للكماالت، فاألشياء كلها عنده تعاىل م  تفاوت مراتبها عقال 

 وشرعا.
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فعندية ادلالئكة عندية تقريب للتجلي األمسى الرلما ي ُب االستواء العرشي، وال  
نصيب إلبليس ُب ذلك، فال يلزم نفي االستكبار عنو، وإمنا لو القرب إىل اجلبار القهار 

ُب ذلك؛ إذ فيو عذابو، كما ال مزية  (131)وال يناُب االستكبار بل جيامعو، وال مزية لوادلنتقم، 
﴾ڇ ڇ﴿للكفار ُب الرجوع إليو تعاىل، ادلذكور ُب قولو تعاىل: 

، فإنو إذا رج  (132)
إليو يتلقاه ادلنتقم؛ ال الرلمن الرؤوف العطوف، فإىل هللا ادلصًن م  تفاوت ادلراتب ُب ادلقام 

 وادلسًن. 
فينبةي لك أيها األخ ادلستنصح أن سبيز بٌن ادلراتب وتنزل ادلسموعات منازذلا ح ى ال 

 يفوتك كمال اإلميان ابدلتشااهات. وابهلل التوفي  ذي العرش رفي  الدرجات.
والنصيحة عندي دلن استنصحين؛ ولكل مسلم إتباع طري  السل  من اإلميان 

الكامل  (133)و بليس كمثلو شيء، فإنو اإلميانابدلتشااهات على ادلفهوم اللةوي م  التنزي
 ادلنطب  على كمال ادلعرفة.

ُب ىذا احلرم  (135)ُب ادلوسم (134)ىذا ما يسر هللا إبرازه ُب الوقت م  كثرة االشتةال 
 الشري ، واحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات وتعم البكات.

من زلرم احلرام، مفتتح سنة  11ُب  ًب تسويده يوم اإلثنٌن :عفا هللا عنو قال ادلؤل 
دبنزيل بظاىر ادلدينة ادلنورة، على بًن ساكنها أفضل الصالة والسالم، عدد بل   ،1288

 .(136)هللا بدوام ادللك العالم، واحلمد هلل رب العادلٌن
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انظر مثال: الكورانً: مسالن األبرار إلى أحادٌث النبً المختار، مكتبة فٌض هللا أفندي، تركٌا،   (4)

، نبراس اإلٌناس بؤجوبة سإاالت أهل فاس، مكتبة أسعد أفندي، تركٌا، مجامٌع 46، لـ4417مجامٌع 
 .14، لـ4786

فً تحمٌك الثبوت ورإٌة المعدوم، مكتبة بلدٌة اإلسكندرٌة، رلم:  انظر مثال: الكورانً: جالء الفهوم  (5)
، 4797، إسعاف الحنٌف لسلون مسلن التعرٌف، مكتبة راغب لوجة باشا، مجامٌع 4فنون، لـ 966

 .45لـ
انظر: النخلً: بغٌة الطالبٌن لبٌان المشائخ المحممٌن المعتمدٌن، دائرة المعارف النظامٌة، حٌدر آباد،   (6)

، البغدادي: هدٌة 49،كحالة: معجم المإلفٌن، مإسسة الرسالة،78هـ، 4651عة األولى، الطب
 .4/68العارفٌن، مإسسة التارٌخ العربً، 

انظر: اآللوسً: جالء العٌنٌن فً محاكمة األحمدٌن، تحمٌك: الدانً بن منٌر آل زهوي، المكتبة   (7)
 .93العصرٌة، بٌروت، 

 .93سه،انظر: اآللوسً: المصدر نف  (8)
 . 4/68الزركلً: األعالم، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت،  (9)
، المرادي: سلن الدرر فً أعٌان المرن الثانً عشر، دار الكتاب 78النخلً: بغٌة الطالبٌن،   (1)

، البغدادي: هدٌة 4/99، الجبرتً: عجائب اآلثار، مطبعة الشرلٌة، مصر، 4/8اإلسالمً، الماهرة، 
 .4/68العارفٌن، 

، 435انظر: أبو المواهب، مشٌخة أبً المواهب، تحمٌك: دمحم مطٌع الحافظ، دار الفكر، دمشك،   (1)
 .4/437هـ، 4677، التونكً: معجم المصنفٌن، مطبعة طبارة، بٌروت، 49كحالة: معجم المإلفٌن، 

 .463هـ، 4651لى، الكورانً: األمم إلٌماظ الهمم، دائرة المعارف النظامٌة، حٌدر آباد، الطبعة األو  (9)
العٌاشً: الرحلة العٌاشٌة، تحمٌك: د. سعٌد الفاضلً، و د. سلٌمان المرشً، دار السوٌدي، أبو   (43)

، الحموي: فوائد االرتحال ونتائج السفر، تحمٌك: عبدهللا دمحم 4/719م، 5339ظبً، الطبعة األولى، 
د. عماد عبد السالم، إبراهٌم  ،6/88م، 5344هـ_4765الكندري، دار النوادر، الطبعة األولى، 

 .41الشهرزوري الكورانً حٌاته وآثاره، الجمعٌة الثمافٌة التارٌخٌة لكردستان، 
، الشوكانً: البدر الطالع بمحاسن من بعد المرن السابع، دار 4/719العٌاشً: الرحلة العٌاشٌة،   (44)

 .4/44الكتاب اإلسالمً، الماهرة، 
 .6/88، الحموي: فوائد االرتحال، 4/719ة، العٌاشً: الرحلة العٌاشٌ  (45)
 .6/89، الحموي: فوائد االرتحال، 4/713العٌاشً: الرحلة العٌاشٌة،   (46)
انظر: عبد البالً الحنبلً: رٌاض الجنة فً آثار أهل السنة، مكتبة الملن عبد هللا، تحت رلم:   (47)

 .436، أبو المواهب: مشٌخة أبً المواهب، 53، لـ 53896/5
 .436انظر: أبو المواهب: مشٌخة أبً المواهب،   (48)
 .93_6/89،الحموي: فوائد االرتحال، 4/715العٌاشً: الرحلة العٌاشٌة،   (49)
 .6/93، الحموي: فوائد االرتحال، 4/716العٌاشً: الرحلة العٌاشٌة،   (41)
 .6/94، الحموي: فوائد االرتحال، 4/718العٌاشً: الرحلة العٌاشٌة،   (41)
 .6/94، الحموي: فوائد االرتحال، 4/719العٌاشً: الرحلة العٌاشٌة،   (49)
 .4/44انظر: الشوكانً: البدر الطالع،   (53)
 ..4/68انظر: الزركلً: األعالم،   (54)
 .4/9انظر: المرادي: سلن الدرر   (55)
 (.161/8ف-6114منه نسخة خطٌة بمكتبة جامعة الرٌاض، تحت رلم )  (56)

 .4/45، الشوكانً: البدر الطالع، 4/8سلن الدرر،  انظر: المرادي: (57)
 ب جـ د: وبه نستعٌن.( 58)
 .للكمال األتم فً أعلى الرتب -د:  (59)
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 .8سورة طه:  (51)
 .49سورة ق:  (51)
 هللا. -جـ:  (59)
ٌرجع سبب تؤلٌف الرسالة إلى أن أخوٌن فً مدٌنة البصرة تنازعا فً تؤوٌل اآلٌات المتشابهات، ولم  (63)

فٌها من ٌرد علٌهما، فرفعا المضٌة إلى الشٌخ إبراهٌم الكورانً فً المدٌنة المنورة، فؤجابهما ٌجدا 
 ورلة العنوان. ،بهذه الرسالة. انظر: إتحاف الخلف

  جـ: بهممهما. (64)
التؤوٌل أحد المصطلحات المرآنٌة، ولد ورد هذا اللفظ فً االستعمال المرآنً بمعنى العالبة والمآل  (65)

ر، وفً السنة النبوٌة بمعنى التفسٌر والبٌان، ثم تعرض هذا المصطلح إلى نوع من التطور من والمصٌ
ناحٌة داللته واستعماله، ولد برز بوضوح مدى التفاوت بٌن مفهومه المرآنً والمعنى الذي انتهى إلٌه 

د ولٌس إلى المتكلمون واألصولٌون، وصار لفظ التؤوٌل إذا أطلك؛ انصرف الذهن إلى المفهوم الجدٌ
عبارة »المعنى المستخدم فً المرآن والسنة، والتؤوٌل بهذا المعنى كما عرفه األصولٌون والمتكلمون: 

. الغزالً: »عن احتمال ٌعضده دلٌل، ٌصٌر به أغلب على الظن من المعنً الذي ٌدل علٌه الظاهر

 -هـ 4746األولى،  الطبعة، دار الكتب العلمٌة ،تحمٌك: دمحم عبد السالم عبد الشافً المستصفى،
الطبعة  ،مإسسة الرسالة، طه جابر فٌاض العلوانً د.تحمٌك:  ، الرازي: المحصول،4/499 م4996
صالح بن تحمٌك:  ، ولارن: الجوٌنً: البرهان فً أصول الفمه،6/486 ،م4991 -هـ 4741الثالثة، 

 .4/496 ،م4991 -هـ 4741الطبعة األولى  ،دمحم بن عوٌضة دار الكتب العلمٌة
 جـ د: المتشابهات.( 66)
الكالمٌة ، فكل واحد من أصحاب المذاهب ارتباطا وثٌما موضوع المحكم والمتشابهبالتؤوٌل  ٌرتبط( 67)

ٌدعً أن اآلٌات الموافمة لمذهبه محكمة، وأن اآلٌات الموافمة لمذهب خصمه متشابهة وٌجب تؤوٌلها 
المصطلحٌن، غٌر أن المتكلمٌن  ٌنٌد المراد من هذوردها إلى المحكم، ولد دار خالف طوٌل حول تحد

إنه لم ٌبك من «حصروا اآلٌات المتشابهة فً الصفات الخبرٌة، ٌمول ابن خلدون فً هذا الصدد: 

المتشابه إال الصفات التً وصف هللا بها نفسه فً كتابه وعلى لسان نبٌه، مما ٌوهم ظاهره نمصا أو 

. »والوجه والٌدٌن والعٌنٌن، التً هً من صفات المحدثات تعجٌزا، كاالستواء والنزول والمجًء

، 935 ،م4911 -هـ 4731الطبعة الثانٌة، ، دار الفكر، بٌروت، خلٌل شحادة الممدمة،  تحمٌك:
 .1/469، هـ4753 ،الطبعة الثالثة، دار إحٌاء التراث العربًوراجع: الرازي: مفاتح الغٌب،

 .1( سورة آل عمران: 68)
اختلف العلماء بشؤن الولف على لفظ الجاللة أو العلم، واختالفهم فً ذلن راجع إلى تحدٌد مفهومً  (69)

المحكم والمتشابه الواردٌن فً اآلٌة نفسها، حٌث وصف هللا تعالى كتابه فً اآلٌة المذكورة بؤن بعضه 
عد والوعٌد ولٌام محكم وبعضه متشابه، فإذا أرٌد بالمتشابه ماال سبٌل إلٌه للمخلوق كحمائك الو

الساعة وأمر الروح، وغٌر ذلن من األمور التً استؤثرها هللا بعلمه؛ فالحك الولف على لفظ الجاللة، 
 ،وعائشة ،ابن عباس وما بعده جملة استئنافٌة، ومن المائلٌن بذلن على اختالفهم فً تفسٌر المتشابه:

ً، واإلمام الرازي من األشاعرة. الجبائ علً وومن المعتزلة أب والفراء، ،والكسائً ،ومالن بن أنس

 »الراسخون فً العلم«وإن أرٌد بالمتشابه ما ٌختفً على العامة والٌدركه إال الخاصة؛ فالحك عطف 
من  وأكثر المتكلمٌن ،والربٌع بن أنس ،ومجاهدعلى لفظ الجاللة، وممن لال بذلن: ابن عباس، 

مإسسة  ،أحمد دمحم شاكر ، تحمٌك:ان فً تؤوٌل المرآنجامع البٌ المعتزلة واألشاعرة. انظر: الطبري:
، 1/478، مفاتٌح الغٌب، الرازي: 537_9/534، م5333 -هـ 4753الطبعة: األولى، ، الرسالة

دار إحٌاء التراث  ،دمحم عبد الرحمن المرعشلً، تحمٌك: أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌلالبٌضاوي: 
 .5/9،  هـ4741 -الطبعة األولى ، العربً

  جـ: والعلم. (61)
 ٌمصد الشٌخ الكورانً أن كال من الولف والوصل جائز، ولكل منهما تفسٌر خاص، كما بٌنه بنفسه. (61)
 إن. -جـ:  (69)
 أ: فً. (73)
 . صح هـ.الفكر، وهو كذلن، ألنه من العلوم الوهبٌة التً هً فوق طور العمول من طرٌكب:  (74)
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 أ: فً. (75)
 ب: وهب. (76)
 .446النساء: ( سورة 77)
 .17: ( سورة آل 78)
 كان. - ـ:ج (79)
 . 1/596( صحٌح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب تفسٌر المرآن، باب منه آٌات محكمات، 71)
 د: فال. (71)
 : وإذ إعالم.ـ( ج79)
 .5/485السٌوطً: الدر المنثور فً التفسٌر بالمؤثور،  (83)
 اللهم. - ـ:ج (84)
، وأخرجه 5691، برلم: 7/558أخرجه أحمد فً مسنده، مسند عبدهللا بن العباس بن عبدالمطلب،  (85)

ابن أبً شٌبة والحاكم بنفس اللفظ، فرواه ابن أبً شٌبة فً المصنف، باب ماذكر فً ابن عباس، 
، برلم: 6/948، ورواه الحاكم فً المستدرن، ذكر عبدهللا بن عباس، 65556، برلم: 9/616

أما اللفظ الموافك لما أورده الشٌخ «. هذا حدٌث صحٌح اإلسناد، ولم ٌخرجاه»ولال:  ،9513
 .1/659الكورانً؛ فمد ذكره ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة، 

حمد العسمالنً، الشافعً، شهاب الدٌن أبو الفضل، أابن حجر: هو أحمد بن علً بن دمحم بن علً بن ( 86)
وهو محدث مإرخ أدٌب، بلغت مصنفاته التً كانت معظمها فً  هـ،185ولد بمصر وتوفً بها سنة 

الحدٌث والتارٌخ والفمه واألدب إلى أكثر من مئة وخمسٌن مصنفا، منها: فتح الباري بشرح صحٌح 
البخاري، اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة، الدرر الكامنة فً أعٌان المائة الثامنة، إلى غٌر ذلن. انظر: 

، السٌوطً: 73_5/69دار مكتبة الحٌاة، بٌروت،  5ألهل المرن التاسع، السخاوي: الضوء الالمع 
 .86_4/78نظم العمبان فً أعٌان األعٌان، المكتبة العلمٌة، بٌروت، 

 د: لد.( 87)
 جـ: فً.( 88)
 .4/557( ابن حجر: فتح الباري بشرح صحٌح البخاري، 89)
هـ فً المدٌنة المنورة غٌر أنه 4319 الشٌخ إبراهٌم الكورانً فً التصوف ألفه سنة مصنفات( أحد 81)

 .»التحفة المرسلة إلى النبً«لم ٌكمله، شرح فٌه رسالة الشٌخ فضل هللا البرهانبوري 
 .46ورلة ( انظر: الكورانً: إتحاف الذكً بشرح التحفة المرسلة إلى النبً، 81)
 د: فال.( 89)
 هـ.. صح وإنما فٌها الداللة على إثبات التؤوٌل للمتشابهب: ( 93)
 د: وهذا مذهب السلف.( 94)
 هللا. -أ ب: ( 95)
 .7( سورة إبراهٌم: 96)
 أ: والتمٌٌد، وهو خطؤ.( 97)
 أ: على أنه، ج: على أنه تعالى.( 98)
وإال لكان كمثله أشٌاء، والالزم باطل بنص لٌس كمثله شًء، فتلخص أن الحك تعالى له اإلطالق  -د ( 99)

 .الحمٌمً
 جـ: فٌصح.( 91)
  هو. -د: ( 91)
 هتدي.ٌ: جـ ب( 99)
 جـ: أعطى.( 13)
 د: لال هللا تعالى.( 14)
 .44( سورة التغابن: 15)
 به. -جـ: ( 16)
 د: وما.( 17)
 إدران. -جـ: ( 18)
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 من د. ذه الكلمة سمطته( 19)
 عمل، د: عالل. -ب: ( 11)
 جـ: وجاز هلل تعالى.( 11)
 به. -جـ: ( 19)
 ب جـ د: فٌعملها.( 13)
 د: فإن هذا ال مانع منه.( 14)
 .17 :( سورة آل 15)

صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبٌان المعنى «التفوٌض فً اصطالح المتكلمٌن ٌعنً:  ( 16)

. دمحم محً الدٌن عبدالحمٌد: النظام الفرٌد بتحمٌك »المراد منه، بل ٌترن وٌفوض علمه إلى هللا تعالى

  .451، ه4744دار الملم العربً، حلب، الطبعة األولى، جوهرة التوحٌد،
 : المتشابه.ب( 17)
ٌعد التؤوٌل والتفوٌض من أبرز الطرق التً سلكها المتكلمون للتعامل مع النصوص الشرعٌة ( 18)

الموهمة للتشبٌه والتجسٌم، ولد اشتهر فً العرف الكالمً أن التؤوٌل طرٌمة الخلف وهً أحكم، 
السلفً فمد رفض كال الطرٌمٌن، كما رفض نسبة  والتفوٌض طرٌمة السلف وهً أسلم، أما اإلتجاه

التفوٌض إلى السلف، والذي اختاره هذا اإلتجاه؛ واعتبره مسلكا وسطا بٌن التؤوٌل والتفوٌض هو 
اإلثبات، فهو ٌثبت كل اسم أو صفة وردت فً الكتاب أو السنة على ظاهرها الالئك بالذات اإللهٌة مع 

ٌض الكٌفٌة إلى هللا تعالى، وٌإكد ممثلوا هذا اإلتجاه على أن التنزٌه عن مشابهة المخلولٌن، وتفو
اإلثبات هو التعبٌر الصحٌح عن مذهب السلف، ولٌس التفوٌض الذي تبناه المتكلمون ونسبوه إلٌهم، 
ولد سار الشٌخ الكورانً على نفس المسلن فً تعامله مع المتشابهات، فؤجراها على ظواهرها مع 

وهذا هو تؤوٌل الراسخٌن فً العلم عنده، ولد فصل المول فً ذلن فً كثٌر  التنزٌه بلٌس كمثله شئ،
ألخبار الصفات، تحمٌك: أبو عبد هللا دمحم بن  من مإلفاته الكالمٌة. انظر: أبو ٌعلى: إبطال التؤوٌالت

ة ، ابن تٌمٌة: الفتاوى الحمو4/76ٌ، حمد الحمود النجدي، دار إٌالف الدولٌة للنشر والتوزٌع، الكوٌت
بدون عدد الطبع،  ، د. دمحم السٌد الجلٌند: منهج السلف بٌن العمل والتملٌد،493_411الكبرى، 

 . 55_54، م4997هـ_4748
لم ٌتفك األشاعرة على مسلن واحد تجاه التؤوٌل؛ فالمتمدمون منهم كاألشعري أبً الحسن الطبري ( 19)

ض الصفات الفعلٌة؛ كالمحبة والرضا والسحط والبالالنً أثبتوا الصفات الخبرٌة هلل تعالى باستثناء بع
والغضب، وغٌر ذلن، حٌث تؤولوها خوفا من إٌهام مشابهة صفات المخلولٌن، لكن المذهب األشعري 
لم ٌمف عند هذا الحد، ولم ٌلتزم المتؤخرون بما سار علٌه شٌخ المذهب، بل شهد تطورا الفتا نحو 

ظاهرها التشبٌه والتجسٌم، ولد ظهر بوادر هذه النزعة النزوع إلى العمل وتؤوٌل النصوص التً ٌوهم 
العملٌة عند ابن فورن واكتمل أركانها عند الرازي، الذي وضع لانونا كلٌا للتعامل مع النصوص 

انظر: األشعري: المتشابهة، ٌتمثل فً صرفها عن ظاهرها وتؤوٌلها على ضوء النصوص المحكمة. 
فولٌة حسن محمود، دار األنصار، الماهرة، الطبعة األولى،  عن أصول الدٌانة، تحمٌك: د. اإلبانة،
واختالف المصلٌن، تحمٌك: د. نواف  ، مماالت اإلسالمٌٌن431_ 4/438 ،م4911هـ_4691

 ، البالالنً: التمهٌد،416_413م، 5331هـ_444759الجراح، دار صادر، بٌروت، الطبعة الثانٌة، 
 ،595_593 ،م4981عً، المكتبة الشرلٌة، بٌروت، عنً بنشره: األب رتشرد ٌوسف مكارثً الٌسو

تحمٌك: دانٌال جٌمارٌه، المعهد الفرنسً للدراسات العربٌة، دمشك،  ابن فورن: مشكل الحدٌث،
مطبعة الدولة، إستانبول، الطبعة األولى،  البغدادي: أصول الدٌن، ،11_19 ،م5336
تحمٌك: كمال ٌوسف الحوت، عالم  ، األسفراٌٌنً: التبصٌر فً الدٌن،11_16 ،م4951هـ_4679

تحمٌك: د. دمحم ٌوسف  الجوٌنً: اإلرشاد، ،481 ،م4916هـ4736الكتب، بٌروت، الطبعة األولى، 
، 77_75 ،م4983هـ_4699موسى، علً عبد المنعم عبد الحمٌد، مكتبة الخانجً، الماهرة، 

للطباعة والنشر، الطبعة األولى لدم له: موفك فوزي الجبر، الحكمة  الغزالً: االلتصاد فً االعتماد،
تحمٌك: د. أحمد حجازي السما، مكتبة  ، الرازي: أساس التمدٌس،91_98 ،م4998هـ_4748

  .491 ،الكلٌات األزهرٌة، الماهرة
( ابن عساكر: هو أبو الماسم على بن الحسن بن هبة هللا الدمشمً، الشهٌر بابن عساكر، فمٌه مإرخ، 11)

، ورحل إلى كثٌر من الحواضر اإلسالمٌة، توفً سنة بدمشك هـ 851نة وحافظ محدث، ولد بدمشك س
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ودفن بباب الصغٌر، من آثاره: تارٌخ دمشك، تبٌن كذب المفتري. انظر: الذهبً: سٌر أعالم النبالء، 

 ،م4918 -هـ 4738الطبعة الثالثة ،  ،مإسسة الرسالة ،مجموعة من المحممٌن تحمٌك:
54/738_7343. 

كذب المفتري فٌما نسب إلى اإلمام أبً الحسن األشعري، تحمٌك: دمحم زاهد الكوثري، انظر: تبٌن ( 11)
 .511 ،5348المكتبة األزهرٌة، 

اشترط المتكلمون لصحة التؤوٌل شرطٌن أساسٌٌن: أحدهما: أن ٌكون التؤوٌل وفك ممتضى اللغة ( 19)
من كالم هللا تعالى لعدم دلٌل ٌوجب العربٌة وأسالٌبها، واآلخر عدم الجزم بؤن هذا المعنى هو الممصود 

تحمٌك: أ.د دمحم آروتشً، دار ابن حزم، الطبعة األولى،  الكفاٌة من الهداٌة،ذلن. انظر: الصابونً: 
تحمٌك: د. عبد هللا دمحم عبد هللا  ،تلخٌص األدلة لمواعد التوحٌد، الصفار: 17 ،م5347هـ_4768

 .911 ،م5345هـ_4765 إسماعٌل، المكتبة األزهرٌة، الطبعة األولى،
 بصحة -جـ: ( 93)
 جـ:: الشتماله.( 94)
 أ: أصل، صح هـ.( 95)
 .: وال ٌتم ذلن إال بعد إثبات المتشابهاتد( 96)
( الجوٌنً: هو أبو المعالً عبدالملن بن عبدهللا، المعروف بإمام الحرمٌن، فمٌه أصولً، وأحد األئمة 97)

فً جوٌن من نواحً نٌسابور، ورحل إلى بغداد، وجاور  هـ749الكبار فً المذهب األشعري، ولد سنة 
الحرمٌن مدة تصدر من خاللها لللتدرٌس واإلفتاء، ثم عاد إلى نٌسابور، وبنى له نظام الملن السلجولً 
المدرسة النظامٌة هنان، توفً سنة. من تصانٌفه: الشامل فً أصول الدٌن، البرهان فً أصول الفمه، 

د. محمود دمحم الطناحً د. تحمٌك:  طبمات الشافعٌة الكبرى، انظر: السبكً:نهاٌة المطلب فً الفمه. 
  .555_8/498 ،هـ4746الثانٌة،  الطبعة، هجر للطباعة والنشر والتوزٌع، عبد الفتاح دمحم الحلو

، غٌر أنً لم ألف علٌه بهذا »التفضلونً على ٌونس بن متى«: أورد كثٌر من شراح الحدٌث لوله ( 98)

ال ٌنبغً «اللفظ فً المظان الحدٌثٌة، لكن روى البخاري ومسلم بلفظ لرٌب من ذلن، فروى البخاري: 

وهل أتان «باب لول هللا تعالى: كتاب أحادٌث األنبٌاء،  »لعبد أن ٌمول: أنا خٌر من ٌونس بن متى

، باب فً ذكر ٌونس علٌه السالمل، ، ومسلم: كتاب الفضائ6698، برلم: 7/486، »حدٌث موسى

باب فً التخٌٌر بٌن األنبٌاء علٌهم ، كتاب السنة، »لعبد«بدل  »لنبً«  :وفً سنن أبً داود، 7/4179

 .7913، برلم: 7/541، الصالة والسالم
 جـ: لرب نبٌنا دمحم.( 99)
لن غٌر واحد من ( لم أعثر على هذا المول فً كتب الجوٌنً، لكن ابن العربً ذكر أنه أخبره بذ91)

أصحابه، كما حكى فً ذلن لصة جرت بٌن إمام الحرمٌن وبٌن بعض من سؤله عن تحدٌد الجهة هلل 
الطبعة ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ،ك علٌه: دمحم عبد المادر عطاعل أحكام المرآن،انظر: تعالى. 
 .7/68 ،م5336 -هـ 4757الثالثة، 

 ٌكون. -جـ: ( 91)
 بل. -د ( 99)
  .539سورة األعراف، آٌة رلم: ( 433)
 .وٌكون غٌر مستكبر عن العبادة -د: ( 434)
 جـ: نبتغٌه.( 435)
 جـ د: وبٌنوا لنا الباطل.( 436)
 .8( سورة طه: 437)
 .7( سورة الحدٌد: 438)
   .54( سورة الحجر: 439)
 .88( سورة الممر: 431)
 ب: لما.( 431)
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تفسٌر المرآن، باب ومن سورة أخرجه الترمذي فً جامعه مع شرحه تحفة األحوذي، كتاب ( 439)

وٌروى عن «، لال: »هذا حدٌث غرٌب من هذا الوجه«ولال الترمذي: . 6591، برلم 1/515الحدٌد، 

. وأخرجه اإلمام أحمد فً »أٌوب وٌونس بن عبٌد وعلً بن زٌد لالوا: لم ٌسمع الحسن من أبً هرٌرة

ۈئ     األرض السفلى السابعة، لهبط ثم لرأ: ﴿لو دلٌتم أحدكم بحبل إلى «مسنده، مسند أبً هرٌرة، بلفظ: 

 .1151، برلم: 47/755، ﴾ىئ  ىئ  ی  ی   ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 جـ: وأما المزٌة.( 443)
 .تعطً السعادة، وال لرب إلبلٌس فً ذلن، وإنما له المرب فً التجلٌات األسمائٌة -أ ( 444)
ات األسمائٌة التً تعطً ضد السعادة، وال لرب إلبلٌس فً ذلن، وإنما له المرب فً التجلٌد: ( 445)

 ، صح هـ.السعادة
 د: والمهار والمنتمم.( 446)
 د: نعمه.( 447)
 ألهل النار. -جـ: ( 448)
 د: لخطاب.( 449)
 جـ: لموله.( 441)
 .79( سورة الدخان: 441)
 .431( سورة المإمنون: 449)
 .448( سورة البمرة: آٌة رلم 453)
 أ: الحك.( 454)
جزء من حدٌث روي بؤلفاظ مختلفة، فرواه الترمذي بإسناده إلى أبً رزٌن لال: للت: ٌارسول هللا ( 455)

كان فً عماء ما تحته هواء وما فوله هواء، وخلك عرشه «أٌن كان ربنا لبل أن ٌخلك خلمه؟ لال: 

. 6439، برلم: 1/16. الجامع الصحٌح، كتاب تفسٌر المرآن، باب ومن سورة الهود،  »على الماء

. وفً 49411، برلم: 59/431، ورواه اإلمام أحمد فً مسنده، »وهذا حدٌث حسن«ولال الترمدي: 

. راجع تعلٌك شعٌب ثمات رجال الصحٌحإسناده وكٌع بن حدث وهو ضعٌف، أما بالً رجاله فهو 
 األرنإوط على الحدٌث.

ما أشار إلٌه الشٌخ ك-روي هذا الحدٌث بؤسانٌد متعددة وزٌادات مختلفة، والصحٌح منها ( 456)

أذن لً أن أحدث عن «ما أخرجه الطبرانً فً المعجم األوسط، باب ممن اسمه دمحم، بلفظ:  -الكورانً

ملن من حملة العرش، رجاله فً األرض السفلى، وعلى لرنه العرش، وبٌن شحمة أذنه وعاتمه 

، ورواه أبو 9836، برلم: 9/647. »خفمان الطٌر سبعمائة سنة، ٌمول الملن: سبحانن حٌث كنت

أذن لً أن أحدث عن ملن لد مرلت رجاله «ٌعلى بإسناد صحٌح فً مسنده، مسند أبً هرٌرة، ولفظه: 

 ، برلم:44/799، »األرض السابعة، والعرش على منكبه، وهو ٌمول: سبحانن أٌن كنت؟ وأٌن تكون؟

9949 . 
 ب: فالتجلً، صح هـ.( 457)
 د: فً االستواء.( 458)
 جـ: فاالعتبار.( 459)
 .: ٌحصلجـب ( 451)
 جـ: مثل.( 451)
 إلى. -جـ: ( 459)
 أ ب د: فٌها.( 463)
 له. -د ( 464)
 .67: د، هو89، ٌونس: 578سورة البمرة: : مثال انظر ،من آٌات كثٌرة ء( جز465)
 جـ: فإنه من اإلٌمان.( 466)
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 أ د: األشغال.( 467)
 جـ: بالموسم.( 468)
، بمنزلً 4311من محرم الحرام، مفتتح سنة  44اإلثنٌن فً لال المإلف: تم تسوٌده ٌوم ب: ( 469)

بظاهر المدٌنة المنورة، على خٌر ساكنها أفضل الصالة والسالم، عدد خلك هللا بدوام الملن العالم، 
 .والحمد هلل رب العالمٌن

مفتتح  ، ٌوم إحدى عشر خلون من محرم الحرام،اإلثنٌن فً تم تسوٌده  :رضً هللا عنه لال المإلفجـ:   
 .أفضل صالة وسالم صاحبهابمنزلً بظاهر المدٌنة المنورة، على ، 4311سنة 

تمت وكملت هذه الرسالة الشرٌفة على ٌد أحمر الورى صالح ابن الشٌخ عبدالمادر المٌمً، غفر هللا       
له ولوالدٌه، آمٌن، فً المدرسة الخلٌلٌة فً البصرة المحمٌة فً ولت العصر من ٌوم الجمعة أول ٌوم 

 . 4311من شهر رمضان الشرٌف، سنة 
، فً إحدى عشر مضت من محرم الحرام، سنة اإلثنٌن فً تسوٌده  تم :رحمه هللا عز وجل لال المإلفد:   

بمنزلً بظاهر المدٌنة المنورة، على خٌر ساكنها أفضل الصالة والسالم، عدد خلك هللا بدوام ، 4311
 .الملن العالم

ة على ولد تم رلم هذه الورٌمات بالروضة الشرٌف -رحمه هللا  -لال العالمة دمحم بن إسمعٌل الربعً         

الحاّل فٌها أفضل الصالة والسالم، عدد معلومات هللا بدوام هللا الملن العالم، نهار ٌوم األحد بعد صالة 
، على ٌد رالمها لنفسه ولمن شاء هللا 4419الظهر، رابع عشرٌن مضت من شهر جماد األولى سنة 

ً الزبٌدي األشعري، رزله هللا من بعده؛ الفمٌر إلى ربه الغنً المدٌر: دمحم بن إسمعٌل بن أحمد الربع
 العلم والعمل، وجنبه الخطؤ والزلل، بجاه النبً دمحم وآله وصحبه آمٌن، انتهى.

نمل هذه الورٌمات بمنزلً ترٌته الشٌخ عٌسى الهتار بملمً، وأنا  -بحمد هللا تعالى  -ولد تم لً         
الهتاري، سائال من المولى الكرٌم أن ٌفتح الفمٌر إلى المولى الكرٌم الباري دمحم بن إسمعٌل المحنبً 

علً فتوح العارفٌن، وأن ٌتوفانً مسلما، وٌلحمنً بالصالحٌن، وفرغ الملم فً شهر صفر سنة 
 . اللهم صل على سٌدنا دمحم، وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما، آمٌن.4653


